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РЕШ ЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
е-таП: рк@аор.Ьа, аор@аор.Ьо
интернет адрес: НШх/Ллпллл/.аор.Ьа

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА
3 IПроект на решение
И Решение за публикуване
□осъществен първи етап на контрол чрез случаен избор
ИН на регистрационната форма от ССИ

2020 о 6о5- оо435-ооо9(УУУУММОО-ппппп-хххх)
Номер и дата на становището 1-ви етап: _______ _________ дд/мм/гпт
Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
6. ВиК инженерство
Решение номер: СН- Г Ш

Г От дата: 11/06/2020 дд/мм/гпт
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00435
Поделение:________
Изходящ номер:_______
С
Коментар на възложителя:

Ъ -

от дата

//■ О(,.21)10

Решение ТТ001916

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
П Публичен
[^Секторен______________
1.1) Наименование и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

Софийска вода АД

130175000

Пощенски адрес:

район Младост, ж.к. Младост IV, у л . Бизнес Парк София 1, страда 2А
Град:

код ЖГГ8:

Пощенски код:

Държава:

София

ВС412

1766

ВС

Лице за контакт:

Телефон:

Христо Зангов

02 8122495

Електронна поща:

Факс:

ЬггапдоубзоПузкачоЬа.Ьд

02 8122588

Интернет адрес/и
Основен адрес (ЦЖ,):

ш и . зоПузкачойа.Ьд
Адрес на профила на купувача (1ШЬ):

ЬЬЬр://шм. зоПузкачоЬа .Ьд/аЬоиЬ/риЬИс_сотт1зз1оп 33 .азрх
1.2) В ид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)
П Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения
□ Национална агенция/служба
Г~1Регионален или местен орган
□ Регионална или местна агенция /служба
1.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
□Обществени услуги
□О тбрана
!~~|Обществен ред и сигурност
ПОколна среда________________
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□Публичноправна организация
□ Европейска институция/агенция или
международна организация
□ Д р у г тип:______________

П Настаняване /жилищно строителство и места
за отдих и култура
□Социална закрила
□О тдих, култура и вероизповедание
П Образование________________________
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□ Д р уга дейност:

П Икономически и финансови дейности
□Здравеопазване
1.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
□ Г а з и топлинна енергия
□ Електроенергия
И Водоснабдяване
П'Гранспортни услуги

□Пощенски услуги
□ Експлоатация на географска област
□ Д р уга дейност:

РАЗДЕЛ II: ОТКРИВАНЕ
ЕЗ Откривам процедура
Б^за възлагане на обществена поръчка
□ з а сключване на рамково споразумение
□ з а създаване на динамична система за покупки
□конкурс за проект
□Създавам квалификационна система
Поръчката е в областите отбрана и сигурност
II. 1) Видна процедурата

_________

Да □ Не ЕЗ
________

______ _________________

(попълва се от публичен възложител)
□О ткрита процедура
□Ограничена процедура
□Състезателна процедура с договаряне
|~~1Състезателен диалог
□ Партньорство за иновации
□Договаряне без предварително обявяване
□К онкурс за проект
□Публично състезание
[Пряко договаряне____________________________________________________________
(попълва се от секторен възложител)
□О ткрита процедура
Ограничена процедура
□Договаряне с предварителна покана за участие
□Състезателен диалог
П Партньорство за иновации
□Договаряне без предварителна покана за участие
□Конкурс за проект
Ю Публично състезание
□ П ряко договаряне____________________________________________________________
(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност)
□Ограничена процедура
□Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
Г~1Състезателен диалог
I [Договаряне без публикуване на обявление за поръчка_________________________________

РАЗДЕЛ III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ____________________________
(попълва се от публичен възложител)
□ Ч л . 73, ал. 1 от ЗОП
□ Ч л . 73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП
□ Ч л . 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП
□ Ч л . 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
□ Ч л . 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□ Ч л . 18, ал. 1, т. и във вр. с ал. 8 от ЗОП
□ Ч л . 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
□ Ч л . 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
П Ч л. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП___________________________________________________
(попълва се от секторен възложител)
□ Ч л . 132 от ЗОП
□ Ч л . 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
□ Ч л . 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□ Ч л . 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
П Ч л. 18, ал. 1, т. и във вр. с ал. 8 от ЗОП__________________________________ _______
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ЕЗЧл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
□ Ч л . 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□ Ч л . 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
I |Чл. 141, ал. 1 от ЗОП
ПЧл. 142, ал. 4 във вр. с чл. 142, ал. 1 и чл. 141. ал. 1 от ЗОП_______________________________
(попълва се при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност)
□ Ч л . 160 от ЗОП
□ Ч л . 163, ал. 1 от ЗОП
П Ч л. 164, ал. 1, т. [...] от ЗОП_____________________________________________________

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА________________________________________
IV. 1) Наименование

Метрологична проверка на водомери за студена вода с диаметър от 65 до
200 мм.
IV. 2) Обект на поръчката
□ Строителство
□ Доставки

ЕЗУслути_____________________________________________________________________________________
ГУ.з) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни
работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук.

Метрологична проверка на водомери за студена вода с диаметър от 65 до
200 мм. На Изпълнителя не са гарантирани количества или продължителност
на дейностите. Възложителя ще поръчва извършване на услугите, предмет
на договора съгласно текущите необходимости от извършване на услугите,
предмет на договора.
1У.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване
Да □ Не БЗ
на околната среда________________________________________________________
Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете
брой)
техническата спецификация
( брой)
критериите за подбор

(брой)

показателите за оценка на офертите

(бр ой )

изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи
договорни условия)___________________________________________
1У.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта:

( брой)
______
Да □ Не ЕЗ

1У.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
Да □ Не БЗ
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):

Всички водомери, предмет на обществената поръчка, се присъединяват към
инсталацията чрез фланци.
IV. 7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС:__________ 136666____________ Валута:__________ В5М_____
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури:___ ДаБЗ Н еП
Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС:__________ 366536.10_________ Валута:__________ В СМ____
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет:

Настоящата процедура - Метрологична проверка на водомери за студена
вода с номинален диаметър от 65 мм до 200 мм, с прогнозна стойност 136
666,00 лева, без ДДС, от които 20 000 л в ., без ДДС, се отнасят за
опцията при изчерпване на стойността на договора - в срока на договора
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и 16 666,00 лева, без ДДС, се отнасят за опцията за удължаване на срока
на договора с до 6 месеца. Количества и обеми не са гарантирани, се
обявява за възлагане от основна част от поръчка метрологична проверка
на водомери и разходомери. На основание чл.7, ал.2 от ППЗОП,
възложителят предоставя следната допълнителна информация:
I. Възложителят възлага обособени позиции самостоятелно, на основание
чл.21, ал.6 от ЗОП, съобразно индивидуалната стойност на всяка от тях,
с предмети, както следва:
1. Метрологична проверка на разходомери, на място, при възложителя, с
прогнозна годишна стойност 27885,10 лв., без ДДС.
2. Метрологична проверка на ултра звуков разходомер на промишлен
водопровод ПС Панчарево, на място, при възложителя, с прогнозна
стойност 1985.00 л в ., без ДДС.
На основание чл.7, ал.2 от ППЗОП във връзка с чл.21, ал.6 от ЗОП,
Възложителят предоставя следната информация за другите части от
поръчката, както следва:
1.Метрологична проверка на водомери за студена вода с номинален
диаметър от 15 мм до 50 мм с прогнозна стойност 200 000,00 лева, без
ДДС, от които 50 000,00 лева, без ДДС, се отнасят за опцията за
продължаване на срока на договора. Количества и обеми не са
гарантирани. Уникален номер в Регистъра на обществените поръчки 004352017-0116._______________________________________________________________

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ_________________________________________
У л) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната
процедура)

У.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без
предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие,
договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне (когато е
приложимо)

У .З) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на
обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):

открита с решение №
от дата________ дд/мм/гггг
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № ____
- _____ (ппппп-уууу-хххх)__________________________________
У-4) Допълнителната доставка/повторната услуга или строителство е (когато е
приложимо)
Стойност, без да се включва ДДС:_____________________________Валута:__________ В СМ

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ___________________________________
^обявлението за оповестяване откриването на процедура
Ц поканата за участие
^документацията___________________________________________________________

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VII. 1) Допълнителна информация (когато е приложимо)

УНП: 9463Ь821-е5Ь4-4Ь96-93с5-ас192«5а154а
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VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Ком исия з а защ ита н а к о н к у р е н ц и я т а
Национален идентификационен № (ЕИК)
Пощенски адрес
б у л . Витоша № 18
Град
София

Пощенски код
1000

Държава
Р еп у б л и к а
Б ъ л га р и я

Телефон

02 9 8 8 4 0 7 0
Факс

Адрес за електронна поща
ср са б ш ап б с р с . Ъд
Интернет адрес (ХШЬ):
ЪЪЪр: / / ш и . с р с . Ъд

02 9 8 0 7 3 1 5

VII.з) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.
100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или
решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна
информация, съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
V II.4) Дата на изпращане на нас

гние

.ДуОб/2020 ДД/ММ/ГПТ_________

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛО:

1

УШ.1) Трите имена: (Подц/щ
В а си л Б о р и со в Трен'
VIII.2) Длъжност:

Изпълнителен дирек1
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